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دد لّهمدد٘ت  ل حعدددت ثلمدودددمزضلمدة سٗددتلمدخددٖلحضعٌددٔلقوْلددْللمدوح ـدددلّمدوفدد دظلقدد٘يلهْظت

ّؼ تللذدكلًْع لهيلمد٘حظتلمدوغدّ ةلمدخٖلالشهجلمدخة ٘سلمدةحِٖلفٖلهض الثلمدغ٘ ة لّك ىلالقدتلأىل

ٖلمدغ ٗ ثلمدؽسع٘تلهيلحؽسٗ لمألع  ملمدخٖلحف عبلمدو لتد، لد ديلحٌدف لمألقغ دلمدةحِ٘تلإدٔل ححفت

لمدخ ل٘د،ل دت لّتدلت لمألهسلمًع طلعلدٔللدع،لمغٗغد للفدٖلُدرٍلمدوِوت ه  مملمدوض للهض للمددٗي لفئىت

ل.ظ٘تدلمدوْق،لّغ بلمدخعل٘للفٖلمدخؽسٗ لّفٖلحٌصٗللمدٌفْؾ

لمدؽسللقدلح ةتللقضو٘ لمدوف  دظلمدخٖلحعٌٔلدألفسم ؛لفد لع صدتلإددٔلقللظ  لمدخة ٘سلمدح ئللقأىت

مدخ لت،لفٖلحٌح٘غِ لّف٘و لذكسثلمدٌفْؾلمد ة ٗت لد يلتِسلفٖلمأل ق٘ ثلمدةحِ٘تلقعببلُرملمد علل

ً ثل ّت ًددْللهدديلمالً ددْمالعلددٔلمدددٌؿلّمدخح٘تدددلقغددرمف٘سٍ لإدددٔلأىلصدد المد ددْفٖلفصدددصللك٘دد ىلمدوددد

ل.ّمدوف دظلف٘و لظوت ٍلق دخع زقمألـْد٘تلدوت لذُبلإدٔلمفخسمقلمدخٌ شللق٘يلمدٌفْؾل

د لّقددع  لدود لف٘دَلهديلمدخ د ّلل ُّْلمألهسلمدرٕلمظخٌةسلصوِدسةلمألـدْد٘٘يلدلخعل٘د لعل٘دَلذهت

علٔلمدْعٖلّمالفخسمالعلٔلمدؽسٗعت لّق دسصْللإدٔلمدسظد دتلمدخدٖلًحلدجلعديلمد دْفٖلًخْقتد،لعٌددل

للدتلمدخع زق لد ٌَتأصولتلهيلمألف  زلمدخٖلأقدٓلفِ٘ لزأَٗلفٖلهع ٗعْ لفٖلهْمل لأخسٓ لد٘بد٘يلأىت

مدخع زقلمدوةخسقلد٘طلعلٔلإن قَ لقللٗحخفسلعلٔلًْللخ ؾلهديلمدٌفدْؾلق ـددملقِد لحلدكل

لفٖل الدخِ لأّلفٖلظٌدُ  ل.مدخٖل خلِ لمالعخو للّمدظيت

ديلف٘دَلمد دْفٖل جلهيلؼأىلمدوضِدْ لمدعلودٖلمددرٕل ؼت للمد خ ق ثلمدخٖلظةِت ُّْله لٗةعتسلحعست

لإددٔلمدح د لّهديلمدددد٘للمالعخ٘د نٖلإددٔلمدددد٘لللقْاللصدٗدم لُّْ مالًصٗ طلقوح ملمدوف دظلهيلمدظديت

لذدكلهسّق لفٖلمددٗيلّفٖلّص ُتلمدسإٔلّـلخَلق دبغذلمألـْدٖلمدسـ٘ي دت ل.مدوعخحلت لفَعض

د لفحدهلفدٖل فِللك ىلمد ْفٖلقدع لعيلغ٘سٍلهيلقح٘تلمألـدْد٘٘يلف٘ود لذُدبلإد٘دَ لأملأًتدَلحْظت

لإدِ٘ لأع ملهيلمدو د ٘تلّمدغٌة٘ت؟مألنسّعتلمدخٖلظب ل



 

  

 

ً ثلمألـدْد٘تلهٌدرلًؽدأحِ لًح ؼد لعدْللمفخدسمقلإه  ً٘دتلحعد زقل ّت دنلٗؽدِدلحد زٗالمدةحدَلمغظد هٖلّمدودد

له دد ىل لهدد لٗضلددبلمدٌةدد لّمد ٘ددسلدلٌدد ضلفددٖلكددلت لمدؽددسللقدددلح ةتددللق ددلت مدٌفددْؾلهدد لمدوفدد دظ لّصددسثلمدعدد  ةلأىت

لهضٖالمدةحَ٘لمدغٌبلٖلًضنلمددٗيلمد ْفٖ ّشه ى لعخٔت
1
فأر زلُرٍلمدحمد٘تت لردنلمخخلةدجلّصِد ثلمدٌظدسلفدٖلحأّٗدللل

هْقةَلفِ٘  لّمًخعػلذدكلمدٌح غلقعدلمألشهتلمدة سٗتلّمد وْللمدوعسفٖلّمالًغ  نلمدع٘ ظٖلمددرٕلأـد بلمدغ٘د ةل

مغظ ه٘ت.
2

 

زلّفدٖلمغه  ًد ثل ْت لهدمزظتلهْلْللمدوفلغتلفٖلمدسمُيلُْلعدٗذلفٖلـ ع٘تلمددٗيلًةعَلفٖلمدخ د إىت

لُْلمدرٕلٗع ّقلمدْمق  لف٘وخظلهٌَلكو لٗوٌظلددَ ل الددتلعلدٔلمالص لمالصخِ  لمدةحِٖلمدغ ت خِ  ٗتلهيل مخلَ لذدكلأىت

مدع قتلمدضدد٘تلّمدسمق تلمدخة عل٘تلق٘يلمدةحَلّمدْمق  لفو لدنلٌٗضظلأُللمدةحَلفٖلأىلٗضعلْملدةحِِنله  ًتلّأرسملفدٖل

  ُنلهعٌٔلّق٘وتلمدلِنلإالتلهو زظتلمدسٗ لتلمدرٌُ٘دتلمدوضدست ةلعديلمدْمق لمدرٕلٗضخِدّىلفَ٘لّدَ لفليلٗبحٔلالصخِ

لع ص ثلمدغ٘ ة.

زمثلُرملمدغ ص ثلمدوخْدتدةلّدمو ىلذدكلمدخو ضلمغٗض قٖلق٘يلمدٌفْؾلّمدْمق  لالقددتلهديل ْت ّدوْمكبتلح 

ً٘ي لّاللٗخدأحٔلذددكل ّىله عظدتلمدبعد ْت دلمدوح ـددٕلفدٖلإعو للق عدةلمالصخِ  لمدغ ئٖلفٖلزقهلمدفدلتلقد٘يلمدو د

ححسٗسلمألع  ملّححْٗنلمألً م لُّرملق بلّمظ لدةخظلق بلمدٌظدسلمدوفدلغٖلمددرٕلٗخخبتد لهفد دظلمد لد لفدٖلمدع صدلل

لّمٙصل.

                                                           
1
 لأقْلمدسق٘ لظل٘و ىلقيلعبدلمدحدْٕلقديلعبددلمد دسٗنلمقديلظدع٘د لّدددلفدٖلقسٗدتلندْفٔلهديلأعود للـسـدسلقبغددم  لمخخلةدْملفدٖلحد زٗالُْلًضنلمددٗيلمد ْفٖل-

ظلمقيلعضسلأًَلّددلفٖلع مل ععبلمقيلزصبلّمقيلعضسلّمقيلمدعو  .لهديلؼدْ٘خَلشٗديلمدددٗيلعلدٖلقديلهغوددلمدفسـدسٕلل716ّحْفٖلفٖلل657ّال حَلّزصت

لٖ لّححٖلمددٗيلمدصزٗسمحٖ لّأقٖلعبدلمدَلهغودلقيلمدغع٘يلمدوْـلٖ لّمدٌفسلمدة زّقٖ لّمدسؼ٘دلقيلمدح ظن لّإظو ع٘للقيلمد ب ل لّمدغة٘ددمدولحبلق قيلمدبْق

مًٖ لّأقٖلق سلمدح ًعٖ لّغ٘دسُن...لأدتد،لفدٖلعلدْملمدحدسلىلّمدغددٗذ لكود لأدتد،لفدٖلأـدْللمدددٗيلّمدةحدَلّأـدْد ٖلمدلغدتلَ لّفدعبدلمدسعو ىلقيلظل٘و ىلمدغست

هح ـددلمدددٗيش لّمأل ب لّفٖلمدوٌ  لّمد  م.لّهيللر زٍلمدعلو٘تلفٖلفحَلمدوف دظلّمدوح ـدد:لشؼدسطلمألزقعد٘يلمدٌّْٗدتشلّقدَلمؼدخِس لّشقددّةلمدوِخددٗيلإددٔل

ٗت لُّدْلهد لصعدللمدٌحد  لٗ خلةدْىلّش زالمدحْللمدحب٘ظلفٖلمدخغع٘يلّمدخحب٘ظش لّشمدرزٗعتلإدٔلهعسفتلأظسمزلمدؽسٗعتش...لعسفجلع٘ حَلمل سمق ثلف سٗتلّعحد

للّمخدخ نلهؽد زقَلمدة س ْت ألمدؽد٘عتلهٌدَ لّقددلّـد،لًةعدَ لُّدْلٗؽد٘سلإددٔلحٌد ٗدتلّزّمفددٍلفٖلمًخع قَلّحفٌ٘ةَ لد يلغلبلزهَ٘لق دخؽد٘ت لّمددسفك لّإىلحبدست

ِت إدَ٘لفٖ:لمدوفلغتلفٖلمدخؽدسٗ لمغظد هٖ لدوفد ةٔللمدورُب٘تلفح ل:لشأؼعسٕلعٌبلٖلت ُسٕلزمفمٖ لُرٍلإعدٓلمدعبسش لحٌظسلحسصوخَلّمالًخح  مثلمدوْصت

.لّكدردك:للدْمقهلمدوفدلغتلفدٖلمدؽدسٗعتلمغظد ه٘ت لهغوددل129إددٔل81ؾللٗعدسٕ ل مزلمد٘عدسلدل ب عدتلّمدٌؽدسلقوفدس  هغودلمددكخْزلّعٌ ٗت شٗد:لحعل٘ 

 206إدٔل202ؾلل 1986-5/1406ظع٘دلزهم ىلمدبْنٖ:لهؤظعتلمدسظ دتلق٘سّث لن
2
دَسمزش لمظدخ س لفدٖلك هدَ لّأنٌدبلفدٖله ُ٘دتلمدوفدلغتلّعددّ ُ لّلدْمق ِ لدل ْفٖلؼدسطلل- دألزقعد٘يلمدٌّْٗتدت لّعٌددلؼدسعَلدغددٗذلشاللَلدَسَزلّاللل،

لدٌةعدَلهدرُب لفحِ٘د لّأـدْد٘ لفدٖلقمد٘ت ٗخَلفدٖلمدة دسلأعدددلزأٗد لغسٗبد لفدٖلّظد َلمدة دسٕلّؼد ت حعد زقللّه  ًخِ لفٖلمدخؽسٗ لّع قخِ لق دٌفْؾ لّدغست

ملّقددلًؽدسثلهد لحعل٘حد ثلدلؽد٘الصود للمدددٗيلمدٌفْؾله ظلمألخ٘دسةلعلدٔلمألّددٔلّقددتهِ لعلدٔلمغصود ل لُّدرٍلمدسظد دتلأفدسشثلًح ؼد لعد  ت  لمدوف دظ لّزصت

ُْد بلعبددلمدمدح ظوٖ لرنلأع  لمدؽ٘الزؼ٘دلزل لًؽسُ لفٖلهضلتلمدوٌ ز لد٘ح،لهعِ لهفد ةٔلشٗددلفدٖلأنسّعخدَلدلددكخْزمٍلحغح٘حد لّ زمظدت لف٘ود لقد ملمدؽد٘ال

لفَ٘ لّش، لعلٔلذدكلمدوح الثلّمددزمظد ثلمدخدٖلهد لحدصمللحضعدللمد دْفٖلهْلدْع  لهب ؼدسملأّلخ تفلق بعِ لفٖلكخ قَشلهف  زلمدخؽسٗ لمغظ هٖلف٘و لاللًؿت

ددت ـت خددَلّخ  هت فددٖلهضدد للمدوفدد دظللعسلدد٘ لدِدد .لّعح٘حددتلكددنلكدد ىلقددْ تٕلأىلٗخْقتدد،لُددرملمدضدددللعخددٔلٗبدددألمدٌحدد غلهدديلصدٗددد لُّددْلٗأخددرلهدديلحددسمدلمد ددْفٖلقسض

مدةحِدٖلّفدٖلّمدوح ـد لدخ ْٗيلـْزةلؼ هلتلّهعخْعبتلألف  زلمدسصل لُّْلعلٔلمألقللقدلزهٔلعضسملفٖله٘ ٍلزمكدة لّقةملَلك ىلُدرملمالًبعد دلفدٖلمدة دسل

 هغ ظيلمدؽسٗعتلّأظسمزُ لق٘يلمدٌحت  لّمددمزظ٘ي.



 

  

 

ّه  مهددجلمدٌفددْؾلفددٖلأعدددم ُ لهغفددْزةلّمدٌددْمشللهٌزددْزة لمقخمددٔلمألهددسلأىلح ددْىلٌُدد  لأظددسمزل

للهٌِ لهب  الكل٘تلّق ٌتلفٖلهضوْللُرٍلمدٌفْؾ لٗخغفت لفٖلمدْقد ئ لمد  زئدت لهموت َلعول٘تلمدبجت ٘نلع هتلحْصت

ّحددسقهلق دد٘هلزف٘دد لقدد٘يلمدددْعٖلمدوعدد ْزلّمدْمقدد لمدوٌظددْز لُّددرٍلمدوبدد  الّمدحدد٘نلُددٖلهدد لٗعبتددسلعٌددَلقوح ـدددل

مدؽسٗعتلمدخٖلعسفجلرْزةلهٌِض٘تلّـغْةلف سٗتلًة جلفٖلصعنلمدبغذلمددٌٖٗلزّع لصدٗددةلقعددلندْلللدوْزل

لّفخْز.

دوف دظلإددٔلظد عتلمدخددمّللمدوعسفدٖلفدٖلهضد للمغظد ه٘ت ث لإالتلّصدَلهؽدسقلددس ملّه لمظخدع الهبغذلم

مدِْةلق٘يلمدو لدٖلّمدغ لدسلّّـدللهد لمًح د لهديلأّمـدسلقد٘يلمدخدسمدلّمدغدمردت لفدٖلعد دنلٗودْسلقد دخغ٘تسمثل

لّٗغخدملحٌ فع لعلٔلهْمق لمدحسمزلّمدعل تلمدزح ف٘تلّمالقخف  ٗت.

لهد لّه  مملمدع٘ قلهغفْزملقٌح غلمدو ف دظ لفعأق،لّقة ثله لمد ْفٖلّقعدكللزمئدَلفدٖلع قدتلمددٌؿت

ل مدوفددلغت لألًخحددللإدددٔلعددسقلهددْصصلدوددٌِشلمدغٌة٘ددتلّمدو د ٘ددتلفددٖلإشمدددتلمدخعدد زقلمدوةخددسقلقدد٘يلمدددٌؿت

لّمدوفلغت.

ةٔلشٗد؛لفِدْلهديلع٘دذلظأقدألأّاللق ظخعسمقلهْمق،لمد ْفٖلهيلخ للزظ دخَلكو لعحتحِ لمددكخْزلهف 

:لشأفع للهللالعدصلّصدللهعلتلدتلقغ دنلغ ئ٘دتلحعدْ لقٌةد لمدو لتةد٘يلّكود دِن لاللقٌةد لهللالعدصلّصدلل اللأىت ّت لأ مدوبدألٗحست

ّكو دَلالظخغٌ ئَلقرمحَلعوت لظْمٍش.
3
ل

لق دوف دظلمغًع ً٘تلإصو اللّحةف٘  لّقعدلظس ٍلدأل دتلمغصو د٘تلمدع لمدؽسللهِخنت بعتلمدخٖلّٗؤكتدلعلٔلأىت

:لشفِددرٍلظددبعتلأّصددَلهدديلُدرٍلمٙٗدد ثلحدددللعلددٔلأىلمدؽددسللزمعددٔلقدد ئ مظخؽدِدلقِدد  لمً لدد لد٘حددسزلق عدددةلهِودتل

هفددلغتلمدو لةدد٘يلّمُددخنلقِدد  لّدددْلمظددخحسأثلمدٌفددْؾلدْصدددثلعلددٔلذدددكلأ دددتلكز٘ددسةش.
4
رددنلٗمدد٘،لّٗؤكددد:لل

أّلهف دظش.لشّق دضولتلفو لهيللٗتلهيلكخ بلهللالعصلّصل لإاللُّٖلحؽخوللعلٔلهفلغت
5
ل

لفدٖلمأل ددتلعلدٔللفِرملهْق،لهٌَلٗعخسفلقوسمع ةلمدٌفْؾلمدحسلً٘تلدلوف دظلعلٔلمدضولدت  ّذددكلهعدخوست

ٌتتلُللحع ٗسلهد لمحمدظلددَلهود لظدب لفدٖلمدحدسلى؟لًعدنلهد لالعظدَلكدردكلقٌد العلدٔل مدخةف٘ل لٗبحٔلأىلٗعخدللق دعض

                                                           
3
 245ؾلل:الوصلحة فً التشرٌع اإلسالهًل-

4
 244ؾلل:التشرٌع اإلسالهًالوصلحة فً ل-

5
 247ؾلل:الوصلحة فً التشرٌع اإلسالهًل-



 

  

 

شلّحو رلِد  لّعل٘دَلهديلمد ب٘عدٖلأىلٗ دْى:لشمدب٘د ىلكًِْ لهبٌ٘تلدألـللمألّللّمدغ كن لهو لٗحخمٖلحؽد قَلمدٌخد ئ

علٔلّف لمدوب٘تيش.
6
ل

ٌِو لدوف دظلمد ل لًةع لّ فعد  لٌٗخحدللإددٔلإربد ثل ٌتت لّقعدلحعل٘وَلقخموت ْ٘يلمد خ بلّمدعض ّإدٔلص ًبلمألـل

زلّقْللمغصو للعلٔلحعل٘للأع  ملمدؽسٗعتلّدنلٌٗد شللفد ٖلذددكلعض٘تلمدوف دظلهيلخ للمغصو للّمدٌظس لف٘حست

إالتلمدظ ُسٗتلمدرٗيلاللٗلخةجلإدِ٘نلقصعوَ
7

لعٌدٍلهيلأىلمدعحللمدفدغ٘ظلٗضفددتقلكدْىلمد د د ل  لّأهت لمدٌظسلف لؼكت

د  لف ٘د،لاللٗسمعدٖل ـت د لُّددٓلّّفتد لخ  قدلزمعٔلهف دظلخلحَلعوْه لّخفْـ  لع٘ذل عد لإددٔلمغٗود ىلع هت

هف دغِنلفٖلمألع  ملمدؽسع٘ت.
8
ل

ل ً ثلمألـدْد٘تلع هدت لفأنسّعخدَلحخأظتدطلإدٔلُرملمدغدت لفئىت ّت زلإالتلهد لُدْلهعد تسلفدٖلمدودد مد ْفٖلاللٗحست

لعلٔلمدوفلغتلقغ نلزع ٗخَلدِ لّهعحْد٘تلهعٌ ٍ. لعلٔلححدٗنلمدٌؿت

للهلوْظدد لعٌ٘ودد لٗحدددتملّصِددتلًظددسٍلفددٖلهددددْللعدددٗذ:ل ْت «ال ضرررو  ال ضررراو»ّٗبدددّلمدخغدد
9
هدديلخدد للل

لقدَ لّذددكلهد :لشٗحخمدٖلححددٗنلهةِْهَلمدع ملفٖلإف  ةلهٌ لمأللسمزل ّمدوة ظد لهو لٗضعلَلأـ لكل٘ت لّ د٘ لٗغدخشت

هحخمٔلُرملمدغددٗذلعلدٔلصو٘د لأ دتدتلمدؽدسل لّح ف٘فدِ لقدَلفدٖلًةدٖلمدمدسزلّحغفد٘للمدوفدلغت لدألً د لددْل

 ىلفسلٌ لأىلقعكلأ دتتلمدؽسللحمويللسزم لفدئىلًةٌ٘د ٍلقِدرملمدغددٗذلكد ىلعود لق دددد٘ل٘ي لّإىلددنلًٌةدَلقدَلكد

حع ٘ لألعدُو  لُّْلُرملمدغدٗذ لّاللؼكلأىلمدضو لق٘يلمدٌفْؾلفٖلمدعوللقِ لأّدٔلهيلحع ٘للقعمِ ش.
10
ل

ّدل ْفٖلهعخٌدٍلفٖلمألخرلق دوفلغتلعٌدلهع زلخِ لدأل دتتلمدؽسع٘ت لّذدكلهيلر رتلّصدٍْلُّدٖ؛لأّال:ل

لخدد ف لر ً٘دد :لمخددخ فلمدٌفددْؾل لّفدد قلّمغصودد للهغددلت ّحع زلددِ لّأرسُدد لمدعددلبٖلفددٖلكددْىلمدوفددلغتلَهَغددلت

مد  فلمدورهْملفٖلهح قللق ع٘تلمدوف دظلّعض٘خِ  لر دز :لربْثله لٗع زقلمدوف دظلهيلمدٌفدْؾلفدٖلمدعدٌتل

فٖلقعكلمدحم ٗ .
11
ل

فوحخمٔلمدغدٗذلإذىلأىلٗضحد ملعلٔلك فتلمأل دتلإذملدنلحغحت لهحفْ لمدؽ زللفٖلمد ل لهديلصلدبلهد لٗفدلظل

دتلّ د٘دللق عدٖلقدرمحِ  لفد لحخدس لُدرٍلمدوفدلغتلألصدللًدؿلصصئدٖلدِنلّ ف له لاللٗفدلظ لأل لُدرٍلمدغ ٗدتلعضت ىت

                                                           
6
 247ل:لؾالوصلحة فً التشرٌع اإلسالهًل-

7
 248ل:لؾالوصلحة فً التشرٌع اإلسالهًل-

8
 250 ل249-248ؾلل:لؾالوصلحة فً التشرٌع اإلسالهًل-

9
لظدع٘د  أقد  فأظدحه هسظد ل(ؾ)عيلمدٌبٖل أقَ٘ عي ٗغ٘ٔ قي عوسّ عي وْنأمد فٖ ه دك ّزّمٍ هعٌدم  ّغ٘سُو  ّمددمزق ٌٖ ه صَ مقي زّمٍ عدٗذلععي ل-

 .قبعك قعمِ  ٗحْٓ نسق ّدَ
10
 240ؾلل:الوصلحة فً التشرٌع اإلسالهًل-

11
 قخفسفلكب٘سلد ْدِ .ل269إدٔلل261ؾلل:الوصلحة فً التشرٌع اإلسالهًل-



 

  

 

ٗخعد زقلهعِدد لفْصدبلححدددٗوِ لعل٘دَ لزغددنلأىلمددٌؿلّقعدددٍلمغصود للُودد لأقدْٓلأ دددتلمدؽدسل لد دديلُدرملمدخحدددٗنل

.ّمدخسص٘ظلعلِ٘و لٗ ْى:لشق سٗ لمدخ ف٘ؿلّمدب٘ ىلدِو  لاللق سٗ لمالفخئ ثلعلِ٘و لّمدخع ٘للدِو ش
12
ل

لمدع ْثلعيلمدوسم لقِدرٍلمدٌفدْؾل لُرملمدخ ف٘ؿلّمدب٘ ىلدلٌفْؾله لٗصمللغ هم لفٖلتلت د يلعخٔت

لعلٔلمد ْفٖلظدِ ملمدٌحددلّمدخضدسٗظ لّعلدٔلكدلل ُلله لحِ لأملًْللخ ؾلهٌِ ؟لألىلُرملمدخعو٘نلُْلع٘يله لصس 

دٌفْؾلمدح ع٘تلفٖل الدخِد لّفدٖلفٖلزظ دتلمد ْفٖله لٗو يلأىلٌِٗكل د٘ لعلٔلأًَلٗو٘للإدٔلحٌصَٗلملع للإى

ربْحِدد لهدديلهع زلددخِ لدلوفدد دظ لُّددرملمدخغددسشلٗبعزددَلك هددَلعدديلمدحْمندد لمدعحل٘ددتلّمدؽددسع٘ت لّقدددلـددسطلقددأىل

مدٌؿ:لشإىلفسقلعدملمعخو دَلهيلصِتلمدعوْملّمغن قلًّغٍْلّعفدلجلف٘دَلمدح ع٘دتلهديلكدللصِدتلقغ٘دذلالل

 د،لمدوفدلغتلف٘عدْ لإددٔلمدْفد ق لّإىلكد ىللعد  ملهغدخو لفد لٗخ سقلإدَ٘لمعخو للقْصَ لهٌعٌد لأىلهزدللُدرملٗ د

ق   لّكرملإىلك ىلهخْمحسملهغخو لأّللع  ملـسٗغ لاللمعخو للفٖل الدخَلقْصَ لدةدْمثلق ع٘خدَلهديلأعددلنسف٘دَل

إه لهخٌَلأّلظٌدٍش.
13
ل

عد  مثلفدٖلححددٗنلّدنلٗ خ،لقِرملمالظخزٌ ا لقللّل لق٘دمللخسلعلٔلك هَلمدع ق لقخةسٗحَلق٘يلمدعبد  مثلّمد

ّْٗلظلذدكلقحْدَ:لشًغيلًسصظلزع ٗتلمدوف دظلفٖلمدعد  مثلّمدوعد ه ثلًّغُْد  لألىللمدوفلغتلعلٔلمدٌؿ 

زع ٗخِ لفٖلذدكلُٖلق بلهحفْ لمدؽسللهٌِ  لق  فلمدعب  مث لفئًِد لعد لمدؽدسل لّاللٗعدسفلك٘ة٘دتلإٗح عِد ل

إاللهيلصِخَلًف لّإصو ع ش.
14
ل

ٖلفدٖلزظد دخَلمدؽدِ٘سةلفدٖلزع ٗدتلمدوفدلغت لّّقد لقعدببلحأّٗلِد لّححسٗدبلك ىلُرملهضولله لقزتدَلمد دْف

هع ًِ٘ لصدللّمظ  لّأخرلّز لق٘يلً قدَٗلّه  عَ٘ لّه لك ىلمدسصللعح لٌٗخظسلكللهد لق٘دللعٌدَ لّزقود لهد لكد ىل

لعخٔلق ـدملإدٔلّل لًظسٗتلفٖلمدوفلغتلّع قخِ لق دٌؿ.

لفٖلك ملمد ْفٖلحم زق لّمز لأىت حب ك لّملغ  لد يلقخٌح٘ظلمقخسمع حَلّحعدٗللقعمِ لٗو يلّفٖلزأٖٗلأتيت

ددالفسلدد٘تل ددللإدددٔلًخدد ئشلهِوددتلفددٖلظددغبله خلدد،لمدخُْتودد ثلّمالظخؽدد  الثلمدخددٖلح قددطلمألفِدد ملّحسظت ـت مدخْ

لحع زقلمدٌفْؾله لمدوف دظ.

                                                           
12
 241ؾلل:الوصلحة فً التشرٌع اإلسالهًل-

13
 لّٗظِسلكردكلُرملمدخةسٗ لق٘يلمدٌفْؾلمدخٖلححددتملعلِ٘د لمدوفدلغت لّمدخدٖلاللححددتملعلِ٘د لفدٖلقْددَ:لشمددٌؿل255ؾلل:اإلسالهًالوصلحة فً التشرٌع ل-

مد٘ للدسزم لفئهد لأىلّمغصو للإهت لأاللٗحخم٘ للسزملّاللهةعدةلق د ل٘تلأّلٗحخم٘ لذدك لفئىلدنلٗحخم٘ لؼ٘ئ لهيلذددكلفِود لهْمفحد ىلدسع ٗدتلمدوفدلغت لّإىلمقخ

الللدسزلّالل»ٗ ْىل]إٔلمدمسز[لهضوْللهددْدِ٘و لأّلقعمَ لفئىلك ىلهضوْللهددْدِ٘و لف قدلأىلٗ ْىلهيلقب٘لله لمظخزٌٖلهيلقْدَلـلٔلهللالعلَ٘لّظدلن:ل

د٘دللخد ؾلّصدبل لّذدكلك دغدّ لّمدعحْق ثلعلٔلمدضٌ ٗ ث لّإىلك ىلمدمسزلقعكلهددْدِ٘و لفئىلمقخم ٍل د٘للخد ؾلمحبد لمدددد٘ل لّإىلددنلٗحخمدَل «لسمز

 242ؾللصوع لق٘يلمأل دتش لمدوفلغتلفٖلمدخؽسٗ لمغظ هٖ:«لالللسزلّالللسمز»ح ف٘فِو لقحْدَلـلٔلهللالعلَ٘لّظلن:ل
14
 245ؾلل:الوصلحة فً التشرٌع اإلسالهًل-



 

  

 

لحعل٘للمألع  ملمدؽسع٘تلٗضبلأىلٗ ْىلهٌ ل لقٌ  الع قتلح  هل٘تلّحْمفح٘دتلقد٘يلمدٌفدْؾلّمدوفد دظ لإىت

قلقعدكلمدظديل رنلٗضبلمدخعل٘نلقح ع٘تلقعكلمدٌفْؾلّرب حِ لّححدٗوِ لعلٔلصو٘د لمأل ددتلمدؽدسع٘ت لّإىلح دست

إدِ٘ لظٌدملأّلهخٌ  لعٌِ٘ لٗلضألإدٔلححدٗنلمدوفدلغتلعلِ٘د لح ف٘فد لدعوْهِد لّحح٘٘ددملغن قِد لّق٘ ًد لدوضولِد لالل

لإدغد  ٍلّٗةِدنلعلدٔلقخع ٘لِ لّم الفخئ ثلعلِ٘  لّقدردكلٌٗددف لمددُْنلقخع زلدِو لّٗ بد لزّطلمددٌؿل ّىلأىلٗدخنت

ل.لْالحلكلمدوفلغت

لهيلمدغٌة٘تلّمدو د ٘ت ّح ف٘ؿلمدٌفْؾلق دوف دظلُْله لذُبلإدَ٘لكلت
15

لعول٘دتلححددٗنلزع ٗدتل  لّدْلأىت

ظلمدوسظلتلعلٔله لذُدبلإد٘دَله ددك لقدللمدوفلغتلعلٔلظ ئسلأ دتلمدؽسللعٌدلمد ْفٖلشد٘عجلُٖلمدحْللق دوف د

ُٖلأقلغلهيلذدك لُّْلمدخعْٗللعلٔلمدٌفْؾلّمغصو للفٖلمدعب  مثلّمدوحددزمث لّعلدٔلمعخبد زلمدوفد دظلفدٖل

مدوع ه ثلّق قٖلمألع  مش
16

ل...

ّمالحض ٍلمدرٕلظل َلمدو د ٘تلّمدغٌة٘تلفٖلح ف٘ؿلعوْملمددٌؿلمدظٌتدٖلق دوفدلغت لأّلعخدٔلحدس لمدعودلل

مٙع  لإذملع زقلمدوفلغتلمدح ع٘تق بسل
17

د لددَ لّإًتود لُدْلفدٖلمدْمقد ل لّح  ٘ت  لد٘طلفٖلمدْمق لشحضد ّشملدلدٌؿت

ححدٗنلدو ل دجلعلَ٘لمدٌفْؾلمد ز٘سةلمدخٖلحؽِدلدضٌطلُرٍلمدوفلغتلق العخب ز لّمدخحدٗنلق د زسةلمدٌف٘تلعلٔله ل

 للعلَ٘لًؿلّمعدلُْلمألهسلمدوعحْلش
18

دغ دنلمددٌؿلّاللًعد  لددَ لقحددزلهد لُدْل لألىلمدخ ف٘ؿلد٘طلحغ٘٘دسمل

                                                           
15
لتلعيلمدخأّٗللمدوفلغٖلدلٌفدْؾلح ف٘فد لّحح٘٘ددم لٗو ديلمالظدخة  ةلهديلهح ددتلدلددكخْزلشٗددلقْل- ؼدعسةلحغدجلعٌدْمىلمدخأّٗدللمدوفدلغٖلألخرلف سةلهةفت

 2003-1/1424حح٘٘دملّحأـ٘  لقوضلتلشمدْملغتشلمدخٖلحفدزُ ل مزلمدغدٗذلمدغعٌ٘تلق دسق ن لل
16
.لٗعخحدلقعكلمدب عز٘يلأىلُرملمدخْصَلً ق لهيلكْى:لشمدوفلغتلددَٗلاللحولكلظٌدملًفد٘ لّإًود لظدٌدملمصخو ع٘د  ل272ؾلل:الوصلحة فً التشرٌع اإلسالهًل-

حدللمدوةد ُ٘وٖلفدٖلٗعخبسٍلمد ْفٖلّملغ لددٓلمغًع ىلفٖلخدهتلمدغ٘ ةلمدخٖلحْعٖلقَلزّطلمدؽسٗعت...ش لعبدلمدسشمقلمدضبسمىلفٖلهح دخدَ:لحعد ٘سلمدوةد ُ٘نلمدغ

لمد دْفٖل102ؾلل 2004خسٗ،لل13ح ـدٕ لمدوٌؽْزةلقوضلتلشمدْعٖلمدوع ـسشلقلبٌ ى لللمدخضدٗدلمدو .لّقوعٌٔللخسلٗسٓلمألظدخ ذلهغوددلصود للقد زّثلأىت

٘د لتلإند زملهسصعٗو٘ص:لشه لق٘يلهض د٘يلؼسع٘٘يلُو لمدوض للمددٌٖٗل)مدعب  مث(لّمدوض للمدودًٖل)مدوع ه ث( لف٘ضعللمدٌؿلإن زملهسصع٘ لدلعب  مثلّمدوفدلغ

يلمدةفَللقٌِ٘و ش:لمالصخِ  لمدٌؿلمدْمق لمدوفلغت لأعودلمدسٗعًْٖلق الؼخسم لهد لهغوددلصود للقد زّث:ل مزلمدة دسلقده -1/1420ؽد  لندلوع ه ث لّٗضَؽْسع،

ٔلمدوفدلغتلفدٖل.لٌُّ لأحع اللعيلهدٓلحح زبلهْق،لمد ْفٖلُرم له لهْق،لمدؽ نبٖلق فدْؾلمدخدصمملمدخعبتددلفدٖلمدعبد  مثلّمالدخةد ثلإدد104ؾلل 2000

:لشمألـللفٖلمدعب  مثلق دٌعبتلإددٔلمدو لد،لمدخعبتددل ّىلمالدخةد ثلإددٔلمدوعد ًٖ لّأـدللمدعد  مثلمالدخةد لمدؽ نبٖلعلٔلأىت  ثلإددٔلمدوعد ًٖش لمدع  مث لع٘ذلًؿت

مش لمدو خبدتلمدخض زٗدتلمد بدسٓلقوفدس لٌٗظس:لمدوْمفح ثلفٖلأـْللمدؽدسٗعتلألقدٖلإظدغ قلمدؽد نبٖ:لّهد لؼدسّطلدعبددلهللال زمش لّعٌدٖلقدَلهغوددلعبددلهللال ز

2/300 
17
:لشمغه مله د  لزعوَلهللالحع دٔلٗؽخسنللويله لٗؽدخسنَلدلعودللقد د بسلأاللٗعد زقلمألـدْللمدح ع٘دت لفدئىلعد زقلأـد لق ع٘د لحسكدَلل- هد لددنلّذدكلألىت

ملمألـدللمدح عدٖلعل٘دَل ّىلؼدكش لمدددكخْزلهغوددلفد حظلٗعمدٍلأـلللخس لذدكلأىلخبسلمٙع  له لدنلٗعخمدلقأـلللخسلتٌٖ لفدئذملعد زقلأـد لق ع٘د لقدد

 276ؾلل 1996-1/1424شق م لمألـْللمدخٖلمؼخِسلمًةسم لإه مل مزلمدِضسةلقِ :لكل٘تلمددعْةلمغظ ه٘ت لن
18
دٗدد؟لهٌؽدْزمثلكل٘دتلمٙ مبلُّبتلمدصع٘لٖ لفٖلهح دخَلمالصخِد  لمدةحِدٖلمدغددٗذلهٌ لح حدَلّمحض ُ حدَ:لهٌؽدْزةلفدٖلكخد بلمالصخِد  لمدةحِدٖلإٔل ّزلّإٔلصل-

.لّقدلشم لُرملمدحدْللحْلد٘غ لمدب عدذلٗغ٘دٔل27ؾلل 1996-1416ّمدعلْملمغًع ً٘تلق دسق ن لقخٌع٘ لهغودلمدسّكٖ له بعتلمدٌض طلمدضدٗدةلق ددمزلمدب٘م ا ل

ّمدعد٘سة لقدأىلمدةحِد الشاللٗعددّىلُدرٍلمدوو زظدتللهغودلُّْلٗخغددلعيلح ف٘ؿلمدٌؿلّحح٘٘دٍلقوف دظلمدْمق لإدٔلص ًبلمدحسمئيلمدلةظ٘تلّمدغ د٘تلّمغصو ل

دإلعبدد زةلعدديلحع ٘ددللدلددٌؿلأّلًعددالدغ وددَلق د  هددل لقددللٗسًِّدد لعول٘ددتلحْف٘دد لملدد سُنلإدِ٘دد للددغهلمدغ صددت لّغ دبدد لهدد لفعددسّملمألهددسلمعخودد  ملعلددٔلهبدد

 211ؾلل 1/2002مدعسف...ش لٌٗظسلكخ قَ:لصدد٘تلمد   بلّمدْمق :لهؤظعتلمالًخؽ زلمدعسقٖلقب٘سّث لن



 

  

 

لعلدٔلقعدكلهد لٗؽدولَلدةظدَ لعلدٔلظدب٘للمدخةعد٘سلّمدب٘د ىلدودسم لمدؽد زل.لّأهد لمدحددزلمدو دسسلهٌدَل قَْفسلمدٌؿت

لق دوفلغت لفئًَلدنلٗ يلهسم ملق دغ نلهيلدةظلمدع ملعخٔلٗع زقلمدٌؿلمدوسم لقفسٍلعلٔلقعكلأفسم ٍ.

لهد لمدوفدلغتلق دخعد زقلقد٘يلهفدلغخ٘ي؛لإعددمُو لّقدلعبتسلمغه ملمدغصمددٖلعديلإؼد  د٘تل حعد زقلمددٌؿت

زمصغتلّمألخسٓلهسصْعت لفخحدتملمألّدٔلعلٔلمدز ً٘تلحغف٘ لألفملِو لّألقسقِود لإددٔلهحفدْ لمدؽدسل لفدركسل

أًَلإذملع زلجلهفلغتلع و لربجلق دٌؿلأّلمغصو ل لفِرملفٖلمدغح٘حتلحع زقلق٘يلهفدلغخ٘ي لهفدلغتلع دنل

ّمدوفلغتلمدوع زلت لفئذملحسصغجلمدوفلغتلمدوع زلتلقوسصغ حِ لمدوعخبسةلزّع٘جلّعدلللمدٌؿلأّلمغصو ل

عيلع نلمدٌؿلأّلمغصو ل...
19
ل.

د يلمدغصمدٖلٗؽخسنلدِرٍلمدوفلغتلؼسّن لع ظوت لف قدتلأىلح ْىللسّزٗتلّق ع٘تلّكل٘دت
20
دخفدلظلأىلل

ضلمد ةد زلقضو عدتلهديلمدوعدلو٘يل مألظدسٓلمددرٗيلزصدظلصدْمشلقدخلِنلدلوفدلغتلححدملعلٔلمدٌؿ لّهزللددردكلقخَخَدس 

مدع هتلّددف لأعظنلمدمسزٗي لق غقح العلٔلع٘ ةلع هدتلمدوعدلو٘يلّ ٗد زُنلهح قدللع٘د ةلغ٘دسلهمدوًْتلدبعمدِنل

مدددرٗيلّقعددْملفددٖلأٗدددٕلُددؤالالمد ةدد ز لهدد لأىلمدٌفددْؾلّمز ةلفددٖلمدٌِددٖلعدديلعسهددتلمددددملمدوعددلنل ّىلذًددبلأّل

ع .
21
ل

 ٘تلّمدغٌة٘دتلُدْلح فد٘ؿلعودْملمأل ددتلهسمعد ةلدوفدلغتلٗحخمدِ٘ لمدْمقد  لّمدخسص٘ظلمدرٕلٗحخسعَلمدو د

له د  لّأق لعٌ٘ةدتلٗسٗد ىل :لشمدعوْملإذملمظخوسلّمدح٘ ضلإذملمنتس  لفئىت ّفٖلُرملمدؽأىلٗ بسً لمغه ملمقيلمدعسقٖلقأىت

لق دوفدلغت لّٗعخغعدي أقدْللح ف٘ؿلمدعودْملقدإٔل د٘دللكد ى لهديلتد ُسلأّلهعٌدٔ لّٗعخغعديله ددكلأىلٗ دؿت

ح فد٘ؿلمدح٘د ضللٓله ددكلّأقدْلعٌ٘ةدتعٌ٘ةتلأىلٗ ؿلقحْللمدْمعدلهديلمدفدغ قتلمددْمز لق د فلمدح٘د ض لّٗدس

مدعلت لّاللٗسٓلمدؽ فعٖلدعلتلمدؽسللإذملربخجلح ف٘ف ش.لقبعك
22
ل

                                                           
19
 لمدوعخفةٔلهيلعلنلمألـْللدلغصمددٖ لّهعدَلكخد بلفدْمحظلمدسعودْثلدعبددلمدعلدٖلمألًفد زٕلقؽدسطلهعدلنلمدزبدْثلالقديلعبددلمدؽد ْز:ل مزلمدة دسلق٘دسّثل-

فدٖلححدٗودَلمدوفدلغتلل.لّقدلمعخبسلمددكخْزلعبدلمدوٌعنلمدٌوسلُرملمدسإٔلّه لك ىلعلَ٘لهْقد،لمدفدغ قتلّمدخد قع٘يلّمألئودت لهخو ؼد٘ لهد لهْقد،لمد دْف1/311ٖ

خِد  :ل مزلمدؽدسّق لعلٔلمدٌؿلّمغصو ل لف ظخغسبلكللمدخٌدٗدلّمدخِدٗدلمدرٕلّصَلدل ْفٖ لُّْلدنلٗحسزلإاللؼ٘ئ لهْصْ ملّهعخسف لقَلقبلَ.لٌٗظسلكخ قدَ:لمالص

 126ؾللإدٔل122ؾلل 1986-1/1406ن
20
لُدرٍلمدؽدسّنلمدخدٖلمؼدخسن296-1/295مدوعخفةٔ:لل- لمدبعكلأىت ِ لمدغصمددٖلفدٖلمدوفدلغت لُدٖلؼدسّنلمألخدرلّمالعخضد سلق دوفدلغتلمدوسظدلتل.لد يلٗظيت

مدخؽدسٗ لله لح  لّمدفغ٘ظلأًِت لهْلْعتلفحهلدلوفلغتلمدخٖلٌٗبغٖلححدٗوِ لعلٔلمدٌؿلّمغصو ل لُّرملزإٔلمددكخْزلهف ةٔلشٗدلفٖلزظد دخَلمدوفدلغتلفدٖ

 3مدِ هػلزقنل54مغظ هٖ:لؾل
21
هيلمدوف دظلمدخٖلذكسُ لقؽسّنِ لأز فلهعلح :لشفِرملدْلقمٌ٘ لقَلفغ ـلَلمظخعو للهفلغتلفدٖلح فد٘ؿلعودْم لّذددكلّفٖلهزللُرملمدوز للّه ل ًَّلل-

 1/299اللٌٗ سٍلأعدش لمدوعخفةٔ:ل
22
هديلددنلٗغ دنل.لقد للمقديلمدعسقدٖلقعددلذددك:لشّددنلٗةِدنلمدؽدسٗعتل755-2/754مقيلمدعسقٖ لأع  ملمدحسلى:لقخغح٘ لعلٖلهغوددلمدبضد ّٕ ل مزلمدة دسلق٘دسّث لل-

٘لتضلف سحَلفلنلٗعدخ عَ لّف ّلدجل مد ْظدٖلمألكبدسلق دوفلغتلّاللزلٓلح ف٘ؿلمدعلت لّقدلزمملمدضٌْٖٗلز لذدكلفٖلكخبَلمدوخأخسةلمدخٖلُٖلً بتلعح٘دحَلًَّ ،

 ل2/755فٖلذدكلّزمصعخَلعخٔلّق، لّقدلقٌ٘جلذدكلفٖلمدوغفْللّمالظخ٘ة القو لفٖلحغف٘لَلؼة الإىلؼ الهللالحع دٔش:ل



 

  

 

لمدخ فد٘ؿلق دوفدلغت:لشه خلد،لف٘دَلعٌددلمألـدْد٘٘يل ّك ملمقيلمدعسقٖلُدرم لٗؤكددٍلقدْللمدحسنبدٖلقدأىت

ّمدٌضظت زش
23

طلمدغصمددٖ لُّدْل.لد  يلمدؽ فع٘تلمدرٗيلزقتو لٗؽ٘سلإدِ٘نلقدلربجلعٌدُنلمدعودللق دخ فد٘ؿ لّقددلـدست

مظخعو للهفلغتلفٖلح ف٘ؿلعوْملاللٌٗ سٍلأعدلؼ فعٖلقأىتل
24

زل  لّحبعَلفٖلمعخح  ٍلمغه ملمغظٌْٕ لُّْلٗحدست

لٗضدْشلأىلٗعدخٌبه :لشمدوؽِْزلهيلقْللمألـْد٘٘يلّهيلقْللمدؽ فعٖلأٗم  لأًَت فدَللقأىت هديلمددٌؿلهعٌدٔلٗ فت

....ش
25
ل

ّلحع طلُرٍلمدٌحْللمدوْق،لمغٗض قٖلدلؽ فع٘تلهيلمدخ ف٘ؿلق دوفلغت لّزقو لظْالمدةِنلعيلمدؽد فعٖل

فٖلهْقةَلهيلمالظخغعد ىلمددرٕلُدْلمدخعْٗدللعلدٔلمدوفدلغتلفدٖلهح قدللمدح٘د ضلمد لتدٖ لُدْلمددرٕلظد ُنلفدٖلعددمل

لخسلفٖلإشمدتلُرملمدغبػ لّقدل مفد لعديلإهد ملهرُبدَلمددرٕللمظخ٘ع بلهْقةَلكردكلهيلمدخ ف٘ؿ لّدلغصمدٖلزإٔ

زفكلعوللمدغٌة٘تلقَلفٖلقعكلمدحم ٗ  لفح ل:لشفل٘طلٗب للمدؽ فعٖلُرملالًخة المالعخو ل لد يلدحفدْزلمدددد٘لل

مدددرٕلٗعمدددٍ لّغه دد ىلكددْىلمدخعبدددلهحفددْ ملهدد لظدددلمد لددتشلإدددٔلأىلقدد ل:لشّمدبدد بلقدد بلمدخعبدددلّمالعخ٘دد نلف٘ددَل

أّدٔش.
26
ل

لع ل لف دخأّٗللمدوفلغٖلدلٌفْؾلّمق لّهْصْ لددٓلمدعلو ا لّقدلٗسفمدَلقعدكلهدٌِنلُّدرمل ّعلٔلكلت

لأهزللدِدرملمالصخِد  لقأهزلدتلفدٖلأع د ملمألظدسةلهضد زمةل هض للد خخ فلّمألهسلٗختع لفَ٘لدضو٘ لمألًظ ز لٗبحٔلأىت

ل.دة سةلُرملمدبغذلفٖلًةٖلمدخع زقلق٘يلمددد٘ل٘يلمدٌؿلّمدوفلغت

 الوالدات ٌرضعي أ الدهي حولٍي كرمهلٍي لوري اواد مغه مله دكلعوْملمدوسلع ثلفٖلمٙٗت:ل}لفحدلخؿتل

{أى ٌتن الرضمعة
27

لمدعد  ةلّمدعدسفلفدٖلشه ًدَلددنلٗضسٗد لعلدٔل  لفلنلْٗصبلُرملمألهسلعلٔلمدودسأةلمدؽدسٗةت لألىت

هحخمٔلذدك.
28
ل

                                                           
23
 5/89 ل1952-2/1372:ل مزلمدة س لنالجمهع ألحكمم القرآىل-

24
 1/299:لالوستصفىٌٗظسلل-

25
:لقخغح٘د لّحعل٘د لّح دسٗشل .لهغوددلععديلُ٘خدْ لالتوهٍرد فرً ريررٌل الفرر ى علرى األ رو ٌٗظدس:ل لقدلذكسلمألظٌْٕلأهزلتلهيلمدةدسّللمدةحِ٘دتلعلدٔلذددكل-

 376-375 ل1981-2/1401هؤظعتلمدسظ دتلقب٘سّث لن
26
 1/399لالوستصفى:ل-

27
 هيلظْزةلمدبحسة.ل231هيلمٙٗتلل-

28
 ل1996-1/1416ٌٗظدس:لقدمٗدتلمدوضخِددلًِّ ٗدتلمدوحخفددلالقديلزؼددلمدغة٘دد:لقخغح٘د لعلدٖلهعدْقلّعد  للعبددلمدوْصدْ  ل مزلمد خدبلمدعلو٘دتلقب٘دسّث لنل-

لمدوف دظلمدوسظلتلعٌدلمدو د ٘ت4/315 ف ث لفحدلق لله دكلفٖلمدودسأةلإذملك ًدجلؼدسٗةتلمدحددز:لل.لّٗحْللمدع هتلمدغضْٕلمدزع دبٖ:لشّمعلنلأىت هيلصولتلمدو فت

لقدردكلعودْملمدحدسلى لـدسطلقدردكل مقديلاللٗلصهِ لإزل للّددُ لإىلقبللردٕلغ٘سُ لدوفلغتلمدوغ فظتلعلدٔلصو دِد لصسٗد لعلدٔلعد  ةلمدعدسبلفدٖلذددكلّخدؿت

أع  ٗزدَلّعلد لعل٘دَلعبددلمدعصٗدصلعبددلمدةخد طلمدحد زا لمدٌ ؼدسلمدو خبدتلمدعلو٘دتلق دودٌٗدتلمدعسقٖلفٖلمألع  مش لمدة دسلمدعد هٖلفدٖلحد زٗالمدةحدَلمغظد هٖ:لخدسسل

 1/100 ل1/1396مدوٌْزة لن



 

  

 

ال ٌيطر  الرلر  »ّز لذدكلفٖلمدغدٗذ:لّأٗم لق٘تدلمدةحِ المدٌِٖلعيلخ بتلمدوعلنلعلٔلخ بتلأخَ٘ لكو ل

«علررى بط ررة أبٍرري حتررى ٌترررب اليم رر    لرري أ  ٌرر  ى لرري اليم رر 
29ل

 لّعلتددتلمدٌِددٖلح ودديلفددٖلمدوغ فظددتلعلددٔل

ةلمغظ ه٘تلًّبدرلمد فدْه ثلّمدمدغ ئيلّغ٘سُد  ل ْت مدع ق ثلمالصخو ع٘تلق٘يلمدٌ ض لّعدملمدوع ضلقأظطلمألخ

ٌ لذدكلأىلٗخحدملمدز ًٖلإذملك ًجلمدو  ْقتلعة٘ةت لإذلددنلحغفدللمد ةد اةلد يلإذملتِسلفعْقلمد  نبلمألّللدنلٗو

مدخٖلُٖلهيلمدوف دظلمدوعخبسةلفٖلمدصّمس.
30
ل

تل لمدغٌة٘تلقبلْملؼِ  ةلمدخع ه لفٖلإرب ثلمدٌعبلّمدْف ةلّمددخْللق دصّصت لّفٖلعؽسةلهْمل لهبٌ٘ت كو لأىت

لمدغدٗذلمدرٕلْٗصبلمدوع ٌٗ فْملقردكلًؿت دللمدؽدِ  ةلأ مالدأله ًدت لّددنلٗ لبدْملددردكلفٖلكخبِن لف فت تلفدٖلحغوت

 د٘ لهعٌ٘ت لإالتلمدخ ف٘ؿلق دوفلغت.
31
ل

ظعجلُرٍلمددزمظتلإدٔلزف لمدلبطلمدح ئنلعيلمألقغ دلمدخٖلحخت رلمدؽ٘المد ْفٖلهْلْع لدلٌحددلّمدخضدسٗظ ل

لمدوٌحْ لدنلٗضةِنلكو لٌٗبغٖلّكود لأزم لأىلٗؽدسطلعددٗذلشإشمددتلمدمد لمدوح ـددٗتلمدضدٗددةلذدكلأىت سزش لّمدْمقد لأىت

ٌخِ لمدو د ٘ت ل ّىلأىلحٌةرلإدٔلعو لًظسٗتل لعب٘عتلمدوفلغتلمدوسظلتلكو ل ؼت حسمُيلعلٔلمدوف دظ لإالتلأًِ لحظلت

مدوح ـدلعٌدلمد ْفٖلمددرٕلقلدغلقِد لؼدأّملقع٘ددم لإذلزفعِد لإددٔلهحد ملمدددد٘للمدؽدسعٖ لهد لمغؼد زةلإددٔلكًْدَلددنل

لمدٌؿلمددٌٖٗلمدح عٖلفٖل الدخَلّفٖلربْحَ.ٗةخسقلحع زلِ له ل

ّزغنلمالزحب  لمدب٘تيلفٖلمدخعب٘سمثلمدخٖلّز ثلفٖلزظ دتلمد ْفٖلفٖلزع ٗتلمدوفلغت لفئًتدَلهد لذددكلددْل

لإعو للحسك٘بلّهح قلتلق٘يلمدٌفْؾلمدخٖلفِ٘ لًْللهيلمدوب دغدتلفدٖلحدسص٘ظلمدوفد دظلعلدٔلمأل ددتلمدؽدسع٘ت ل حنت

لمدودخيلمدوفد يلقعمد لهديلمدوسمّغدتلدظِسلفع لأىت لغٖلفدٖلهح زقدتلمد دْفٖلٗظدللهحبدْاللًحد لّعحد لّددْلحمدوت

لّمغلو ز.

د دديلأاللحعددِنلمدوع دضددتلمدٌظسٗددتلدل ددْفٖلدوْلددْللمدوفددلغتلفددٖلمالًخفدد زلدلخة ٘ددسلمدعحلددٖلّمدٌظددسل

؟ لمدوفلغٖلفٖلهض للمدوع ه ثلّمدخدمّللمدودًٖ لح زك لمدغحللمدعب  ٕلدعل تلمدٌؿت
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.لّهعدلن:لكخد بلمدٌ د ط لقد بل5142أخسصَلمدب  زٕلعيلمقيلعوسلفٖلـغ٘غَ:لكخ بلمدٌ  ط لق بلاللٗ  بلعلٔلخ بتلأخَ٘لعخٔلٌٗ ظلأّلٗدل لّزقودَلل-

 1412أخَ٘لعخٔلٗأذىلأّلٗخس  لزقنلمدغدٗذلحغسٗنلمد  بتلعلٔلخ بتل
30
قؽسطلـغ٘ظلمغه ملأقٖلعبدلهللالقيلإظو ع٘للمدب  زٕلالقديلعضدسلمدععدح ًٖ:لقسّمٗدتلأقدٖلذزلمدِدسّٕلعديلل فتح ال موي.ل4/200لبداٌة الوجتهد:ٌٗظسلل-

 108-9/107 ل2001-1/1421مدغود لنلهؽ ٗ َلمدز رتلمدعسخعٖلّمدوعخولٖلّمد ضْؽوٌِٖ٘ لححدٗنلّحغح٘ لّحعل٘ لعبدلمدح  زلؼ٘بت
31
 1/128 ل9/1968 لدوف ةٔلمدصزق :له  ق لأد،لق القدهؽ  لنالودب  الفقهً العممٌٗظسلل-



 

   

 

لأاللٗو يلمدخٌَْٗلقضِْ لمد ْفٖلفٖلًصللمألغ للعيلهةِْملمدوفلغتلمدرٕلعؽدسٍلمدغصمددٖلفدٖلشمّٗدتل رنت

لمدع هتلمد ْفٖلفٖلمظخعو دَلدِرملمدوةِْملدنلٗ يللل٘حتلدو لأع نلّر قَلقؽسّن حعض٘صٗتلهعٌ٘ت لش لعلٔلذدكلأىت

ِكل دد٘ لؼدسع٘ لهعدخح لفدٖلمددسإٔ لف٘ود لٗعٌٖلقَله لمؼخِسلعديلمغهد مله ددك؛لف دوفدلغتلكود لٗسمُد لمألّللحدٌ

ددللمالعخ٘دد نٖلمدوخْقتدد،لعٌدددلعدددّ لفِددنلمدددٌؿ لأّلهدد لٗضفدد لظلعل٘ددَلق دوفددلغتل ٗبحِ٘دد لمدزدد ًٖلفددٖلهسحبددتلمدو وت

لمدوسظلتلعيلمددد٘للمدؽسعٖلأّلمدوٌ ظبلمدوسظللقخعب٘سلمدغصمدٖ؟

 لإدددٔلأىلصد المغهد ملمدؽدد نبٖلدحددلكد ىلمدعلود المألقدددهْىلٗمدعْىلالئغدتلنْٗلددتلقؽدسّنلمدةح٘د َلمدوضخِدد

ّعفسلأّللؼسنلدبلدْ ل زصدتلمالصخِد  لفدٖلشفِدنلهح ـددلمدؽدسٗعتلعلدٔلكو دِد شلّصعدللقح٘دتلمدؽدسّنلّظد٘لتل

.هْـلتلإدَ٘
32
ل

لمدوح ـدددلمدؽددسع٘تلقخحعدد٘وِ لمد و ظددٖلفددٖلعةددظلمددددٗيلّمدددٌةطلّمدٌعددللّمدعحددللّمدودد للأّلمدعدمظددٖل د دديت

ؽددسع٘تلقخسمحب٘خِدد لمدز ر٘ددتلهدديلمدمددسّزٗ ثلإدددٔلمدغ ص٘دد ثلإدددٔلقئلدد فتلمدعددسق لّكددرملهسمحددبلمدوح ـدددلمد

مدخغعٌ٘٘ ث لتلجلعلٔله لُٖلعلَ٘لكو لأـلِ لزمئدلُدرملمدعلدنلمغهد ملمدضدٌْٖٗلّحلو٘درٍلمغهد ملمدغصمددٖ لّأخ٘دسمل

لكو لنْزُ لّـ غِ لؼ٘المدوح ـدلمغه ملمدؽ نبٖ.

إلد ف ثلًْع٘دتلقلد٘ لًعدب٘ لفدٖلُدرملمدوضد ل لقٌ٘و لك ىلإظِ ملمددزمظ ثلمدوح ـددٗتلمدوع ـدسةلفدٖلححددٗنل

مدلِنلإاللؼرزمثلهغدّ ةلعٌدلمغه ملمقيلع ؼْزلمدرٕلقدألقخْظ٘ للف قلمدوح ـدلهسكصملعلٔلأهزلتلحخعل لق دغسٗدتل

لّهةِْملمدة سة لأّله لح سقلإدَ٘لمددكخْزلع هدلمدع دنلهيلكْىلمدخعلنلهز اللعلٔلعةظلمدعحل...

عيلمدعح،لمدوعسفٖلمدرٕلمًخِٔلإدَ٘لمدؽ نبٖلفٖلمدوْمفح ث لّزغنلمألف  زلُّٖلكلِ لهغ ّالثلاللح سسل

مدومدد٘ئتلمدخددٖلعبددسلعٌِدد لمدوع ـددسّىلفددٖلقعددكلكخ قدد حِنلمدة سٗددتلأّلمدةحِ٘ددت لفئًِدد لحؤؼددسلعلددٔلأشهددتلمددددزضل

ٕلمدوح ـدٕلفٖلهْمصِخَلقةخْع ثلمدعْدوتلّمدخحٌ٘ت لّتلجلهب عذلمدوف دظلهرعْزةلقع٘ ْدْص٘تلمد ضللمدة س

لمدرٕلاللٗ  للًْمعٖلهعٌ٘تلهيلمدغ٘ ة.

زلمدوؤظعدتلمددٌٗ٘دتلأ ّمحِد ل ْت ّأه ملحْظ لمدٌؽ نلمدبؽسٕلٗبحٔلمدخع نٖله لمدوضد للمدددٌٖٗلهحلحد لهد لددنلح د

لمد  ـدتلمدةحِ٘دتلفدٖل ّهم هٌِ٘  لّإذملك ىلمددزضلمدوح ـدٕلِٗدفلإدٔلعحلٌتلمدخة ٘سلفٖلمغٗو ىلّمدغ٘ ة لفئىت

ححل٘دٗتلاللح ئنلعضنلمدخغدٗ ثلمدوع ـسة لفئذملك ىلمدعلو القدٗو لٗحْددْىلقأًدَلهخدٔلحودجللمدخٌظ٘سلمدوفلغٖلحظلتل
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قٌد العلدٔلق للفٖلُرملمدفد :لشإًو لحغفلل زصتلمالصخِ  لدويلمحف،لقْـة٘ي:لأعدُو لفِنلهح ـدلمدؽسٗعتلعلٔلكو دِ  لّمدز ًٖلمددخو يلهديلمالظدخٌب نلل-

 106-4/105ِ ش لمدوْمفح ثلفٖلأـْللمدؽسٗعت:لفِوَلف٘



 

   

 

مدوفلغتلفزنلؼسللهللا
33

 لف٘ضدبلأىلحدٌِكلُدرٍلمدوفدلغتل دد٘ لق ئود لقرمحدَ لاللحخْقد،لعٌددلمدةدسم لمدخؽدسٗعٖ ل

مدخدد زٗالمألـددْدٖلّفددٖلُددرٍلمدحمدد٘تلٗظِددسلهدددٓلمدغ صددتلإدددٔلمدة ددسلمدوح ـدددٕلدل ددْفٖلكودزظددتلهغبًْددتلفددٖل

لّهِوتؽتلفٖلمد خ قتلمدخٖلحِخنلقئ ه سلمددٗيلفٖلمدغ٘ ة.
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فدئذملتِدسثلأهد زمثلمدغد لّق هدجل ق للمقيلمدح٘ن:لشفئىلهللالأزظللزظلَلّأًصللكخبَلد٘حْملمدٌ ضلق دحعه لُّدْلمدعددللمددرٕلق هدجلقدَلمدعدو ّمثلّمألزق ل-

ٔلدنلٗغفسلندسقلمدعددللّأ دخدَلّأه زمحدَلفدٖلًدْللّمعددلّأق دللغ٘دسٍلّهللالحع د أ دتلمدعحللّأظةسلـبغَلقإٔلنسٗ لك ىلفزنلؼسللهللالّ ٌَٗلّزل ٍلّأهسٍ 

لهحفدْ ٍلإق هدتلمدغد لّمدعددللّق٘د ملمدٌد ضلق دحعده لفدإٔلنسٗد لمظدخ  سسلقِد لهيلمد سقلمدخٖلُٖلأقْٓلهٌَلّأ للّأتِس لقللق٘يلقود لؼدسعَلهديلمد دسقلأىت

عَللمدغ لّهعسفتلمدعدللّصبلمدغ نلقوْصبِ لّهحخم ُ  لّمد سقلأظب بلّّظ ئل اللحسم لدرّمحِ لّإًو لمدودسم لغ ٗ حِد لمدخدٖلُدٖلمدوح ـدد لّد ديلًبدَلقود لؼدست

خد فلذددكش.للهيلمد سقلعلٔلأظب قِ لّأهز دِ  لّديلحضدلنسٗح لهيلمد سقلمدوزبختلدلغ لإاللُّدٖلؼدسعتلّظدب٘للدلدالددتلعلِ٘د  لُّدللٗظديلق دؽدسٗعتلمد  هلدت

 4/285ل 1991-1/1411مد خبلمدعلو٘تلق٘سّث لنلإع ملمدوْقع٘يلعيلزبلمدع دو٘يلالقيلمدح٘ن:ل مز



 

   

 

 

96501

66797572221150

66797572222272  

info@mominoun.com 

www.mominoun.com 

Mominoun @ Mominoun_sm MominounWithoutBorders 

mailto:info@mominoun.com
http://www.mominoun.com/
http://www.youtube.com/user/Mominoun
http://www.twitter.com/Mominoun_sm
http://www.facebook.com/MominounWithoutBorders

